
 

 

 

 
 
 
 
 
 
AKTUELLE SAKER: 
1. Møteplassen om Akutte medisinske tilstander, elektronisk møte 04.02.2021  
2. Informasjonsmateriell til eldre innvandrere om Covid 19 
3. Studie på Parkinsons sykdom ved Nevrologisk Avdeling, Drammen Sykehus 
4. Nettside med gode ressurser om søvn, angst og depresjon.  

 

Praksisnytt 
E l e k t r o n i s k  n y h e t s b r e v  f r a  p r a k s i s k o n s u l e n t e n e  

Drammen sykehus 
Nr. 2 februar 2021 



 

Møteplassen om Akutte medisinske tilstander. 
 
PKO Drammen og Drammen legevakt arrangerer elektronisk møte i 
samarbeid med akuttmottaket Drammen sykehus. 
 
Tid: Torsdag 04.02.2021 kl 18 – 20:15 
Sted: Videomøte på Join.nhn.no 

  

Program: 

18.00-18.05        Velkommen, generell info – PKO 
 

18.05-18.15        Info om ordningen med medisinske overleger i 

akuttmottaket, erfaringer, samarbeid med fastleger og legevakt. Anders 

Bones, overlege akuttmottaket. 

 

18.15-18.25        Drammen Legevakt og akutte medisinske tilstander, 

erfaringer om samarbeidet med akuttmottaket. Silje H Hafstad, lege, 

medisinsk faglig rådgiver, Drammen legevakt. 

  

18.25-18.30        Fastleger rundt Drammen sykehus og akutte medisinske 

tilstander, erfaringer om samarbeidet med akuttmottaket. Jan Robert 

Grøndahl, fastlege og PKO. 

18.30-18.50        Akutte brystsmerter – klinisk vurdering, EKG-

forandringer, vurdering av innleggelse. Peder Johansson, overlege 

hjerteavdelingen, kasuistikk ved Jan Robert Grøndahl. 

18.50-19.10        Lungeemboli – når tenke på diagnosen, klinisk vurdering 

og beslutninger om innleggelse.  Anders Bones, kasuistikk ved Manjit 

Sirpal, fastlege og PKO. 

19.10-19.30        Arytmier – ulike rytmeformer, diagnostikk og vurdering 

alvorlighetsgrad.  Peder Johansson, kasuistikk ved Trygve Kongshavn, 

fastlege og PKO. 

19.30-20.00        Akutte infeksjoner – erysipelas, pneumoni, spørsmål om 

sepsis – kriterier for innleggelse eller starte antibiotika peroralt. Thomas 

Skrede, seksjonsoverlege infeksjonsavdelingen, kasuistikk ved Silje H 

Hafstad. 

 

20.00-20.10        Dyp Venetrombose – kort om diagnostikk, innleggelse, 

rutiner i akuttmottaket. Anders Bones. 

         

20.10-20.15        Oppsummering / andre spørsmål. 

 

For å ha nok tid til hvert tema, tenker vi å planlegge en kursdag til f.eks. 
torsdag 11/3, med foreløpig program Forgiftninger, kols, akutt geriatri, 
delir, multisyke med forverrelser, hjertesvikt. Man kan delta på et eller 
begge kursdager, foreløpig tar vi imot påmeldinger til det første møtet.  
 
Påmelding innen 03.02.2021 til: Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no 
 
Videolink sendes ut i forkant av møtet samme dag. 
 
Velkommen! 
 
 

mailto:Anne-Grete.Skaret@vestreviken.no


 

 

 
Eldre innvandrere og Covid 19 

Det er laget informasjonsmateriell til eldre innvandrere om korona, 
smittevern og hvordan leve et godt liv i pandemien.  

Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken har i samarbeid med 
Aldring og helse, andre aktører og representanter fra 
innvandrerbefolkningen, utviklet en informasjonsbrosjyre med 
veileder på seks språk. I løpet av januar lanseres det også en 
informasjonsfilm på de samme språkene og med den samme 
tematikken. Målet er at materiellet skal brukes av pårørende, frivillige 
og helse- og omsorgspersonell i dialogen med de eldre.   

Eldre er generelt en viktig gruppe å nå med informasjon fordi de har 
økt risiko for komplikasjoner dersom de blir smittet av Covid-19.  Eldre 
innvandrere er en særlig sårbar gruppe fordi de i tillegg kan oppleve 
både kulturelle og språklige barrierer.  

 

 Last ned informasjonsbrosjyrer på de ulike språkene og veileder for 
samtalestøtte 
 

Informasjonsmateriellet er utviklet gjennom et prosjekt der 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gitt et 
ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak om Covid-19 for 
innvandrerbefolkningen.  

 
 

 

 
Studie på Parkinsons sykdom ved Nevrologisk Avdeling, 
Drammen Sykehus 
 
NOPARK er en norsk multisenter studie, hvor til sammen 7 sykehus i 
Norge i løpet av perioden 2020-2022 skal inkludere 400 pasienter med 
Parkinson sykdom.  

 

Det er en randomisert, dobbelt blindet klinisk fase 2 studie, for 
utprøving av Nicotinamide Riboside (NR) mot Parkinson sykdom. NR 
er en form for vitamin B3 og det er ingen kjente bivirkninger på de 
dosene som vil bli benyttet i studien. 
 
Primær objektivet til studien er å se om tilskudd av NR forsinker 
progresjon av Parkinson sykdom, ved kliniske tester og 
bildediagnostikk. Studiepasientene følges opp over 52 uker inkludert 
flere kliniske kontroller, blodprøver og bildetaking (MR og DATscan). 
Inklusjonskriteriene er bl.a. at man har en sikker Parkinson sykdom og 
at diagnosen er satt for mindre enn 2 år siden. 
 
Vi er nå godt i gang med å inkludere pasienter i studien. I denne 
forbindelse ber vi om at fastleger i vårt nedslagsfelt, henviser alle 
pasienter med nydiagnostisert eller mistanke om Parkinson sykdom til 
nevrologisk poliklinikk ved Drammen sykehus for en vurdering.  
 
Grunnet den pågående studien kan vi tilby kortere ventetider enn 
normalt dvs. max. 2 måneder. Pasientene vil i tillegg få en svært tett 

https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/for-eldre-innvandrere/tilpasset-informasjon-om-koronaviruset-pa-seks-sprak/
https://www.aldringoghelse.no/koronaviruset/for-eldre-innvandrere/tilpasset-informasjon-om-koronaviruset-pa-seks-sprak/


oppfølging samt utvidet bildediagnostikk i det aktuelle 
oppfølgingsåret.  
 
Med vennlig hilsen Kari Anne Bjørnarå, Overlege, og Anna Kaja 
Rognerud, Nevrolog, Nevrologisk avdeling, Drammen Sykehus  
 

 

 

 
Nettside med gode ressurser om søvn, angst og depresjon.  
 
Fastleger og PKO i Telemark har laget en samling med brevmaler og 
nettressurser. 
 

Hjelpemidlene ligger på nettsidene: Riktigere bruk av psykofarmaka og 
opioider i Telemark. Materiellet som finnes under fanen Brevmaler er ment 

å skulle være til hjelp i kontakten med pasienter som bruker vanedannende 

medikamenter.  

Under fanen Nettressurser finnes lenker til stoff som dere kan vise 

pasienter: pasientinformasjoner, selvhjelpsprogram, selvhjelpskurs og litt 

annet. Det ligger også stoff beregnet på forskrivere av psykofarmaka og 

opioider der. Vi anbefaler at dere sjekker og ser om dette er noe dere kan 

bruke! 

 
 

 
LINKER: 
 
Vestre Vikens beredskapsinfo om koronavirus Covid 19: https://vestreviken.no/beredskap 
Beslutningsstøtte Covid: legevaktshåndboka 
De mest relevante medisinske spørsmålene om Covid: https://www.skilnet.no/covid-19/ 

Informasjonsside for fastleger: Vestre Viken - For fastleger og henvisere  
Tidligere utgaver: Arkiv pko-nytt-og-praksisnytt 
Praksiskonsulentordningen: vestre viken praksiskonsulenter 
Synspunkter og tilbakemeldinger til Vestre Viken: Ris og ros. 
Avtalespesialister: Helse Sør-Øst avtaler med private avtalespesialister  
Rehabiliteringsinstitusjoner: Helse Sør-Øst habilitering-og-rehabilitering                    
Legevaktshåndboken:  http://www.lvh.no/  
Helsebiblioteket:  http://www.helsebiblioteket.no/   
Helse og arbeid (Tidligere raskere tilbake):  https://vestreviken.no/behandlinger/helse-og-arbeid 

For pasienter og pårørende:  https://vestreviken.no/pasient-og-parorendeopplering 
Fritt sykehusvalg:   http://www.frittsykehusvalg.no/start/  

 
 
 
 

Vestre Vikens praksisnytt for Drammen sykehus utgis elektronisk ca. en gang i måneden til rundt 600 
mottakere. Målgruppen er leger og helsepersonell i området rundt Drammen sykehus – fastleger, 
sykehjemsleger, legevaktsleger, kommuneleger og helsestasjoner. I tillegg distribueres nyhetsbrevet til leger 
og nøkkelpersoner på Drammen sykehus.  
 
Praksisnytt oppdateres og utgis av: Jan Robert Grøndahl. 
Kontaktinfo:  jargro@vestreviken.no  
 
          © 2021 Vestre Viken 
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